OVERFLATEBEHANDLING OG BESKYTTELSE

Skincoat
Høykvalitets beskyttelsesvoks for jernholdige
og ikke-jernholdige metaller
• Inneholder mye voks
• Tørker meget raskt
• Håndterbar
• Gir en varig beskyttelse mot rust og
korrosjon
• Stopper videre rustdannelse
• Værbestandig
BESKRIVELSE:
Skincoat har meget god vedheft og gir en tørr, håndterbar og tett voksfilm som gir svært god beskyttelse
mot oksidasjon, rust og korrosjon. Voksfilmen vil ikke
blokkere dreneringsåpninger og kanaler.
Skincoat gir langvarig beskyttelse mot vann, salt og
værpåvirkninger og er temperaturbestandig opp til 90oC.
Skincoat penetrerer inn i de smaleste falser, sprekker, porer og hulrom.
Skincoat er nøytral og angriper ikke metall, lakk,
gummi eller syntetiske materialer.
Skincoat er velegnet til både innvendig og utvendig beskyttelse.
Skincoat leveres med praktisk forlengerdyse til bruk i
hulrom.
Skincoat kan både brukes til midlertidig så vel som
langvarig beskyttelse.
Skincoat fjernes enkelt med Safety Clean eller
Kleenspray S og overflaten er dermed klar for eventuell lakkering.
BRUKSOMRÅDER:
Maskindeler, aksler, verktøy, sagblad og metalloverflater.
Wire - trenger inn mellom kordelene og forsegler wiren
slik at andre partikler ikke kommer til.
Midlertidig beskyttelse av metalldeler og konstruksjoner under transport.
Midlertidig beskyttelse av deler som skal lakkeres.
Hulrom, profiler, kanaler, terskler, bagasjerom, bjelker,
bunnplate, kabelgjennomføringer, panser, batterikasse, etc.
Beskyttelse etter sliping, filing, boring og fresing (metallspon som havner i hulrom forårsaker ofte innvendig
rustangrep).
Beskytter mot galvanisk korrosjon.
Ideell etter oppretting og sveising.
Rustbeskyttelse av landbruksredskaper.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Sammensetning
		
		
Farge
Lukt
PH
Flammepunkt
Temperaturbestandighet
etter herding

Voks
fortynnet med løsemiddel
(løses ikke opp i vann)
Brun
Voks/løsemiddel
Nøytral
Flytende tilstand >45oC.
90 oC (ikke brennbar)

Egenvekt

0,6576 kg/liter

Herdetid

15-30 minutter

Dekkevne
		

4-6 m2 pr boks (500 ml)
ved 100 my tykkelse

Kjemisk bestandighet
		

Uløselig i vann, tåler syre
og salt

UV-bestandighet
Forpakning

God
Aersosol 500 ml

Varenummer

N118001

Varenr forlengerdyse

N118040

BRUKSANVISNING:
Rist boksen godt før bruk.
Voksrester etter spraying kan fjernes med Safety Clean på lakkerte flater eller Kleenspray S på ubehandlede materialer (begge produktene leveres av Relekta
Import AS).
Ved påføring i hulrom plasseres forlengerdysen på
sprayboksen. Forlengelsesdysen stikkes inn i hulrommet og spraying utføres innenfra og på vei ut.
Forlengerdysen kan rengjøres ved å montere den på
en Safety Clean aerosol og spraye i ca 10 sekunder.

Vi gjør vedlikehold enklere...
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